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5% 
θα είναι η αύξηση στις αφίξεις 
τουριστών το 2015, όπως 
εκτίμησε ο πρόεδρος του κοτ 
Άγγελος λοΐζου

2% 
η αύξηση της αξίας των 
συναλλαγών των κυπρίων με 
πιστωτικές κάρτες στην εγχώρια 
αγορά σε σχέση με τον περσινό 
ιούνιo

€7,7 δις 
οι καταθέσεις στις τέσσερεις 
μεγάλες ελληνικές τράπεζες 
στην κύπρο 

Τ
ώρα που τέλειωσε η 
επίπονη διαπραγμά-
τευση, τώρα που επε-
τεύχθη η συμφωνία με 
τους δανειστές, τώρα 

που ο Τσίπρας με τη βοήθεια της 
αντιπολίτευσης κατάφερε να περά-
σει από το Κοινοβούλιο-φρενοκο-
μείο όλες αυτές τις επαχθείς φορο-
λογίες, τώρα τι γίνεται; «Και τώρα τι 
θα γένουμε χωρίς βαρβάρους;» θα 
έλεγε ο Καβάφης. Ποιος θα εφαρ-
μόσει αυτό το καινούργιο μνημόνιο; 
Υπάρχει η θέληση, η πολιτική βού-
ληση, οι αντοχές και πάνω απ’ όλα η 
κράση να εφαρμοστεί το κάθε απαι-
τούμενο από τους δανειστές, με στό-
χο τη διάσωση της χώρας; 

Από την ψηφοφορία στη Βου-
λή των Ελλήνων φάνηκε ότι υπάρ-
χει ένα βαθύτατο ρήγμα στο εσωτε-
ρικό του κυβερνώντος κόμματος, το 
οποίο δημιουργήθηκε από βασικά 
στελέχη της παράταξης και σαφώς 
εγκυμονεί κινδύνους για τη σταθε-
ρότητα της χώρας. Ο Υπουργός Πα-
ραγωγικής Ανασυγκρότησης Πα-
ναγιώτης Λαφαζάνης, από τα κο-
ρυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δή-
λωσε μετά το «ΟΧΙ» στο νέο πρό-
γραμμα ότι έχει σκοπό να στηρίξει 
την κυβέρνηση «θερμά» στο έργο 
της. Όνομα και πράμα δηλαδή ο κ. 
Λαφαζάνης… Ο παραλογισμός του 

καταψηφίζω τα μέτρα, αλλά στηρί-
ζω την κυβέρνηση δεν στέκει σε κα-
μιά λογική. Είναι περισσότερο από 
προφανές ότι η ελληνική κυβέρνη-
ση δεν μπορεί να συνεχίσει να στη-
ρίζεται σε βουλευτές και Υπουργούς 
που καταψηφίζουν την πιο σημαντι-
κή συμφωνία για το μέλλον της χώ-
ρας. Πώς θα νομοθετήσουν οι βου-
λευτές και πώς θα δώσουν οδηγίες 
οι Υπουργοί να κονιορτοποιηθούν 
οι προϋπολογισμοί ενός τμήματος, 
μιας υπηρεσίας ή να σταματήσει 
ένα βοήθημα στο όνομα ενός προ-
γράμματος που δεν πιστεύουν και 
δεν ψήφισαν;

 Και τα οξύμωρα συνεχίζονται. 
Τόσο ο Πρωθυπουργός Τσίπρας, 
όσο και η αντιπολίτευση κατανο-
ούν τη δυσκολία του προγράμμα-
τος γνωρίζοντας ότι δεν είναι εύκο-
λο να εφαρμοστεί. Όμως και οι ξένοι 
γνωρίζουν αυτήν τη… λεπτομέρεια, 
αλλά δεν έσπευσαν να την ελαφρύ-
νουν λίγο. Θέλουν να χάσουν τα λε-
φτά τους σε περίπτωση «βύθισης» 
της Ελλάδας υπό τα ασήκωτα βά-
ρη; Άλλωστε το ΔΝΤ είναι ξεκάθα-
ρο, και θεωρει ως «μη βιώσιμο» το 
χρέος αν δεν υπάρξει ελάφρυνσή 
του. Αλλά τα Ευρωπαϊκά Κοινοβού-
λια εν χορώ ψήφισαν υπέρ της συμ-
φωνίας. Θέλουν να σώσουν τη χώρα 
λένε… Η χώρα το γνωρίζει;

p.gregoriou@simerini.com

Editorial  Παναγιώτης Γρηγορίου

Photo of the week  H Eλλάδα μαστίζεται από τη φτώχια

Το θέατρο του… 
οξύμωρου

Η 60χρονη συνταξιούχος Άννα Κούσουλα στέκεται μπροστά από το άδειο της ψυ-
γείο διαμαρτυρόμενη, γιατί δεν μπορεί να πάρει τη σύνταξή της, εξαιτίας των πε-
ριορισμών των αναλήψεων, στο σπίτι της στο Πέραμα... Ενώ οι πολιτικοί προσπα-
θούν να βρουν λύσεις σε αίθουσες συνεδριάσεων, κάποιοι άλλοι στερούνται τα 
βασικά στην Ελλάδα του 2015...

Editorial  Θέματα
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Άγγελος Λοΐζου  «Ίσως να καταλήξουμε σε μιαν αύξηση 5% με 6%
στο σύνολο, ετήσια, μέχρι το τέλος του χρόνου ως προς τις αφίξεις»

€317 
δισεκατομμύρια εκτιμάται 
ότι είναι το συνολικό χρέος 
της ελλάδας

Α
ισιόδοξα μηνύματα πα-
ρά την εκτιμώμενη πτώ-
ση της ρωσικής αγοράς 
αποπέμπονται από τους 
φορείς του τουρισμού. Το 

κλίμα είναι καλό λόγω του γεγονότος ότι 
αναμένεται πως οι παραδοσιακές αγορές 
απ’ όπου προσελκύει τουρισμό η χώρα 
μας, δηλαδή η Μεγάλη Βρετανία, η Γερ-
μανία και η Σκανδιναβία, θα ωθήσουν 
τους αριθμούς προς τα πάνω με την αύ-
ξηση να καταγράφεται ήδη. Επιπρόσθε-
τα οι επιθέσεις στην Τυνησία, προορι-
σμός της περιοχής μας ο οποίος προσφέ-
ρει ανάλογο τουριστικό πακέτο, φαίνεται 
να προσθέτουν τουρίστες στους αριθμούς 
της Κύπρου.  Αυτή την εβδομάδα ο Πρό-

εδρος του ΚΟΤ προέβη στην εκτίμηση 
ότι η χρονιά θα κλείσει με αύξηση 5% 
σε σχέση με τον περασμένο χρόνο. Την 
Τρίτη το κλιμάκιο της Τρόικας στην Κύ-
προ είχε συναντήσεις με τους φορείς του 
τουρισμού της χώρας μας για να συζητή-
σουν αποτελέσματα, προσδοκίες και να 
ακούσουν προβλήματα.

Το στοίχημα
Σε δηλώσεις του που έγιναν στο περι-
θώριο της συνάντηση με την Τρόικα ο 
Πρόεδρος του ΚΟΤ ανέφερε ότι «οι πα-
ραδοσιακές χώρες έχουν αποδείξει ότι 
σίγουρα θα αντισταθμίσουν τη μείωση 
από τη ρωσική αγορά και το στοίχημα 
και το ζητούμενο είναι ποια αύξηση θα 

μας δώσουν», είπε, προσθέτοντας ότι η 
μείωση των αφίξεων από τη Ρωσία θα 
συγκρατηθεί κάτω του 20% σε σχέση 
με το αρχικό 25%.  Επισημαίνοντας ότι 
εκτιμάται πως θα υπάρξει αύξηση απ’ 
όλους τους άλλους προορισμούς, κυρί-
ως τις παραδοσιακές χώρες, της τάξεως 
του 17 - 18%, ο κ. Λοΐζου πρόσθεσε πως 
«με αυτή την πρόβλεψη ίσως να καταλή-
ξουμε σε μιαν αύξηση 5% με 6% στο σύ-
νολο, ετήσια, μέχρι το τέλος του χρόνου». 
«Τουλάχιστον σε αφίξεις θα έχουμε μία 
αύξηση τουλάχιστον 5% συγκριτικά με 
τον προηγούμενο χρόνο», πρόσθεσε.

Η Τυνησία
Ταυτόχρονα επεσήμανε ότι ήδη συγκε-

Αισιοδοξία παρά την πτώ  ση της Ρωσίας
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9,6% 
αύξηση παρουσιάζουν οι 
τουριστικές αφίξεις ιανουαρίου - 
μαΐου σε σχέση με το 2014

1.700 
άτομα σε 58 καταστήματα 
εργοδοτούνται στα παραρτήματα 
των ελληνικών τραπεζών στην 
κύπρο

CIM BSc Shipping Administration  

Cyprus College Λευκωσίας  

UcLan Cyprus    

Αξιολόγηση από το ICS

Τελετή αποφοίτησης

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης

Το CIM είναι στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει την Αξιολόγηση 
του Προγράμματος BSc Shipping 
Administration (3 Years) από το 
Institute of Chartered Shipbrokers 
(ICS). Σαν αποτέλεσμα της Αξιο-
λόγησης, το πρόγραμμα θα απο-
λαμβάνει τον μέγιστο αριθμό εξαι-
ρέσεων από τα μαθήματα του 
Association Institute of Chartered 
Shipbrokers (ICS), δηλαδή 3 από 
τα 7 (Introduction to Shipping,  
Legal Principles in Shipping 
Business and Economics of Sea 
Transport). Ως εκ τούτου, οι φοι-
τητές του CIM θα συνεχίσουν να 
έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν 
και την αναγκαία επαγγελματική 

κατοχύρωση. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι το BSc Shipping Administration 
(3 Years) του CIM είναι το μοναδι-
κό τριετές πρόγραμμα Ναυτιλια-
κών στην Κύπρο και προσφέρε-
ται με βραδινά μαθήματα σε Λευ-
κωσία/Λεμεσό και δίδακτρα μόνο 
€4.200 ανά έτος. Η εξέλιξη αυτή 
αποτελεί τρανή απόδειξη της μεγά-
λης συνεισφοράς του CIM στα ακα-
δημαϊκά δρώμενα της Κύπρου και 
προβάλΛει την Κύπρο ακόμα μια 
φορά ως ένα Διεθνές Εκπαιδευτικό 
Κέντρο. Είναι σίγουρα μεγάλη τιμή 
για το CIM και το καθιστά ως ένα 
πραγματικά Ευρωπαϊκό Business 
School. Για περισσότερες πληρο-
φορίες στο www.cima.ac.cy.

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 7 
Ιουλίου, η τελετή αποφοίτησης του 
Cyprus College Λευκωσίας, όπου 98 
απόφοιτοι συμπλήρωσαν με επιτυ-
χία τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις των 
διπλωμάτων τους. Ο διευθυντής του 
Cyprus College, Δρ Νάσιος Ορεινός, 
ανέφερε ότι «στόχος μας είναι να συν-
δέουμε τις ανάγκες της Αγοράς εργα-
σίας με τα προγράμματα σπουδών 
και τις απαραίτητες δεξιότητες που 
πρέπει να αποκτούν οι απόφοιτοι 
για να διακριθούν στην επαγγελματι-
κή τους πορεία. Σήμερα, στο Cyprus 
College Λευκωσίας λειτουργούν 11 
κλάδοι σπουδών, εκ των οποίων κά-

ποιοι σε καινοτόμους τομείς όπως το 
πρόγραμμα «Διαδικτυακό Μάρκε-
τινγκ και Μέσα Κοινωνικής Δικτύ-
ωσης» και το πρόγραμμα «Τεχνικός 
Ηλεκτρολογίας». Από τη νέα ακαδη-
μαϊκή χρονιά τίθενται σε λειτουργία 
δύο νέοι, υποσχόμενοι κλάδοι που 
συνάδουν με τις ανάγκες της αγοράς 
και ικανοποιούν αναδυόμενες ευκαι-
ρίες εργοδότησης: ανώτερο δίπλω-
μα «Τεχνικός Μηχανικός Ηλεκτρονι-
κών Yπολογιστών και Δικτύων» και 
Πτυχίο στην «Αισθητική». Μετά το τέ-
λος της τελετής αποφοίτησης δόθηκε 
δεξίωση στους χώρους του Cyprus 
College Λευκωσίας.

Editorial  Θέματα

www.simerini.com.cy

Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, διε-
ξήχθησαν στο Σπίτι της Ευρώπης 
δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέ-
ζης με αντίστοιχους τίτλους «Νέο 
πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνη-
σης στην Ευρωζώνη» και «Νομικές 
πτυχές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής 
Ένωσης». Οι συζητήσεις οργανώ-
θηκαν από το Jean Monnet Module 
με τίτλο «The Law of Financial and 
Economic Governance in the EU» 
(FECoGov) στη Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου UClan Cyprus κάτω 
από το Erasmus+ 2014-2020, συγ-
χρηματοδοτούμενο από την Ευρω-
παϊκή Ένωση. Οι συζητήσεις συν-
διοργανώθηκαν από την Αντιπρο-
σωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Κύπρο και το Γραφείο Πληρο-
φορίων τοy Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου στην Κύπρο. Τα θέματα που 
παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν 
στην πρώτη συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης αφορούσαν τις επίκαιρες 

προκλήσεις της οικονομικής δια-
κυβέρνησης στην Ευρωζώνη, τον 
ανανεωμένο ρόλο των Ευρωπαϊκών 
Θεσμών και της Τρόικας, την από-
φαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρί-
ου στην υπόθεση Gauweiler/OMT 
και τη βιωσιμότητα μιας προγραμ-
ματισμένης εξόδου από την Ευρω-
ζώνη. Η δεύτερη συζήτηση επικε-
ντρώθηκε σε θέματα που αφορούν 
την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση 
και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, συ-
μπεριλαμβανομένης μιας ανάλυ-
σης εργαλείων αντιμετώπισης κρί-
σης και του νέου ρόλου της ΕΚΤ 
για θέματα προληπτικής εποπτείας. 
Κλείνοντας, οι συμμετέχοντες κατέ-
ληξαν σε συζήτηση του προγράμ-
ματος μακροοικονομικής προσαρ-
μογής και της διάσωσης με ;idiα 
μέσα για την Κύπρο. Για περισσό-
τερες πληροφορίες για θέματα του 
Jean Monnet. Module, στο slaulhe-
shaelou@uclan.ac.uk.

ΐζου είπε πως η  συνεισφορά του τουρι-
σμού είναι τεράστια, στην οικονομία της 
Κύπρου. Άμεση συνεισφορά του ΑΕΠ 
γύρω στο 12% η έμμεση συνεισφορά 
υπερβαίνει το 25% λόγω του πολλαπλα-
σιαστικού. Για την Τρόικα, ο κ. Λοΐζου 

είπε πως τα κλιμάκια των δανειστών θα 
πάρουν τα στοιχεία τα οποία θα αναλύ-
σουν, αλλά επιθυμούν να εξετάσουν πιο 
εξειδικευμένα στοιχεία, όπως τις πηγές 
των αγορών μας και πώς διαμορφώνο-

νται. «Συζητούμε το πλαίσιο εργασίας 
όλων των φορέων που ασχολούνται με 
τον τουρισμό, να δει τον εκσυγχρονισμό, 
αλλαγή νομοθεσίας, πώς γινόμαστε ένα 
αξιόπιστος τουριστικός προορισμός που 
εμπεριέχει το στοιχείο της αειφορίας και 
του μέλλοντος».

Φόρος ακίνητης, εποχικότητα
Παράλληλα, σε συνάντηση που είχε το 
ίδιο κλιμάκιο της Τρόικας με τους ξε-
νοδόχους αναφέρθηκαν στα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει αυτός ο κλά-
δος. Οι ξενοδόχοι εστίασαν στον υψηλό 
φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, το πρόβλη-
μα της εποχικότητας, τα μειωμένα έσο-
δα και τη γραφειοκρατία. Σε δηλώσεις 
μετά τη συνάντηση με το κλιμάκιο της 
Τρόικας, στην οποία συμμετείχε και 
ο ΣΤΕΚ, ο Οικονομικός Διαχειριστής 
του ΠΑΣΥΞΕ Χάρης Θεοχάρους, αφού 
σημείωσε πως η συνάντηση έγινε σε 
καλό κλίμα, είπε ότι έγινε μια ανασκό-
πηση της τουριστικής περιόδου για το 
πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους 
και ο ΠΑΣΥΞΕ τους έδωσε στοιχεία 
της Στατιστικής Υπηρεσίας για τις αφί-
ξεις Ιανουαρίου - Μαΐου που παρου-
σιάζουν αύξηση 9,6% και για τα έσοδα 
Ιανουαρίου - Απριλίου που έχουν θετι-
κό πρόσημο της τάξης του 1,4%.   Ανα-
φέροντας ότι οι τεχνοκράτες της Τρόι-
κας ζήτησαν τις εκτιμήσεις των Ξενο-
δόχων για την πορεία του τουρισμού 
κατά το 2015, ο κ. Θεοχάρους είπε ότι 
εξέφρασαν την άποψη πως «θα έχουμε 
περίπου τις ίδιες αφίξεις σε σχέση με 
τις περυσινές». Ο κ. Θεοχάρους ανα-
φέρθηκε και στην ανάγκη επιμήκυν-
σης της τουριστικής περιόδου τουλά-
χιστον μέχρι τον Νοέμβριο καθώς και 
στην έναρξη της τουριστικής περιόδου 
από τον Μάρτιο. 

«Πενταπλάσιο κόστος»
Ο κ. Θεοχάρους είπε ότι οι ξενοδόχοι 
αναφέρθηκαν κατά τη συνάντηση και 
στο «δυσβάστακτο κόστος που αφο-
ρά τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας» και 
παρέθεσαν και τους λόγους τους οποί-
ους θεωρούν άδικους ως προς την ξε-
νοδοχειακή βιομηχανία. Τα ξενοδοχεία 
είναι μια παραγωγική μονάδα, παρά-
γει έσοδα και δεν είναι όπως τα άλλα 
ακίνητα που είναι αδρανή, ανέφερε, 
προσθέτοντας ότι από τα 100 εκ. ευ-
ρώ που τέθηκε ως στόχος για εισπρά-
ξεις από τον φόρο ακινήτων, τα 35 εκ. 
ευρώ προέρχονται από την ξενοδοχει-
ακή βιομηχανία. Το κόστος αυτό, συ-
νέχισε, είναι σχεδόν πενταπλάσιο από 
το κόστος που πληρώναμε το 2011 και 
δεν μπορεί πλέον ο ξενοδόχος να πλη-
ρώνει αυτό το ποσό. Τέλος, ο κ. Θεοχά-
ρους είπε ότι συζήτησαν και θέματα με-
ταρρύθμισης που αφορούν τη γραφειο-
κρατία που καθυστερεί τις επενδύσεις, 
την ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό των 
υφιστάμενων μονάδων, ενώ εξέφρα-
σαν τη θέληση των ξενοδόχων να βοη-
θήσουν στη μείωση της ανεργίας μέσω 
της παραχώρησης κινήτρων κατά τη 
χειμερινή περίοδο.

Αισιοδοξία παρά την πτώ  ση της Ρωσίας
κριμένος οργανωτής ταξιδίων προχώ-
ρησε στην αύξηση πτήσεων από την 
Αγγλία στην Κύπρο, λόγω τρομοκρατι-
κών επιθέσεων στην Τυνησία. «Μετά τα 
τραγικά γεγονότα στην Τυνησία έχουμε 
δει συγκεκριμένη εταιρεία να αυξάνει τις 
πτήσεις της προς την Κύπρο, δύο προς 
Λάρνακα και μία προς Πάφο λόγω αυ-
τού του γεγονότος», ανέφερε.  

Τα έσοδα
Επιπρόσθετα, ο κ. Λοΐζου χαρακτήρι-
σε στοίχημα το θέμα της διαμόρφωσης 
των εσόδων από τον τουρισμό. «Τα έσο-
δα δεν είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από 
την εμπλοκή του οργανωτή ταξιδίου αλ-
λά και από την ποιότητα των υπηρεσιών 
που προσφέρουμε εμείς. Ένας τουρίστας 
εάν είναι ευχαριστημένος θα ξοδέψει πε-
ρισσότερο και γι’ αυτό τον λόγο εξαρτά-
ται από εμάς πώς μπορούμε να πωλή-
σουμε τις υπηρεσίες μας», είπε. Ο κ. Λο-

   

Οι ξενοδόχοι εστίασαν 
στον υψηλό φόρο ακίνητης 
ιδιοκτησίας, το πρόβλημα της 
εποχικότητας, τα μειωμένα έσοδα 
και τη γραφειοκρατία
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Τρόικα   Όλα έτοιμα 
για την αξιολόγηση από 
το ανώτατο κλιμάκιο της 
Τρόικας, μετά τις πρώτες 
επαφές των τεχνοκρατών 
την εβδομάδα που 
μας πέρασε

Α
πό αύριο ξεκινά η κά-
θοδος του ανωτάτου κλι-
μακίου της Τρόικας για 
την ουσιαστική διαπραγ-
μάτευση με τις κυπρια-

κές Αρχές. Πρόκειται για την 7η αξιο-
λόγηση της εφαρμογής του μνημονίου 
από τα κλιμάκια της Τρόικας, η οποία 
είναι συνδεδεμένη με την αποπληρωμή 
μέρους ληξιπρόθεσμου χρέους ύψους 
ενός δισεκατομμυρίου ευρώ τον προ-
σεχή Νοέμβριο. Η επιτυχής αξιολόγηση 
θα επιτρέψει την αποδέσμευση μισού 
δισεκατομμυρίου ευρώ, προς διευθέτη-
ση του πενταετούς ευρωπαϊκού ομολό-
γου, το οποίο είχε εκδοθεί το 2010. Στις 
εννέα το πρωί τη Δευτέρα, ο Υπουρ-
γός Οικονομικών και η Διοικητής της 
Κεντρικής Τράπεζας θα παρακαθίσουν 
στο ίδιο τραπέζι με τον Μαρκ Λιούις του 
ΔΝΤ, τον Γιάκομπ Φρίιζ της Κομισιόν 
και τον Φραντσέσκο Ντούτι της ΕΚΤ. Η 
παρουσία των τεχνοκρατών από την πε-
ρασμένη Τρίτη σηματοδοτεί την έναρξη 
της 7ης αξιολόγησης, ενώ απομένουν 
ακόμη δύο μέχρι την ολοκλήρωση του 
μνημονίου, τον Μάρτιο του 2016.

Ανοικτά μέτωπα
Τα τεχνικά κλιμάκια είχαν αυτήν την 
εβδομάδα επαφές με φορείς της οικονο-
μίας για μια πρώτη αξιολόγηση του κλί-
ματος, πριν από την έλευση των επικεφα-
λής των κλιμακίων. Οι συναντήσεις έγι-
ναν στη σκιά των δραματικών εξελίξεων 
με το τρίτο ελληνικό μνημόνιο. Πάντως, τα 
δεδομένα δεν φαντάζουν ευνοϊκά, καθώς 
μετά από 27 μήνες που βρίσκεται η Κύ-
προς στο πρόγραμμα, και 9 μήνες πριν 
από την επίσημη λήξη του, οι καθυστε-
ρήσεις στην υλοποίηση του μεταρρυθμι-
στικού σκέλους ξεπερνούν τον ένα χρόνο. 
Υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες που 
παραμένουν ανοικτές, οι οποίες και πρέ-
πει να υλοποιηθούν. Συγκεκριμένα, εκ-
κρεμούν οι χρηματοοικονομικές μεταρ-
ρυθμίσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις ημικρα-
τικών οργανισμών, η μεταρρύθμιση του 
δημοσίου τομέα και το ΓΕΣΥ. Σε όλα έγι-
ναν κάποιες ενέργειες ώστε να προχωρή-
σουν, αλλά υπάρχουν ανοικτά ζητήματα. 

Χρηματοοικονομικά
Οι τράπεζες έχουν «πνιγεί» από τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια. Τα στοιχεία 
που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα έδειξαν 
άνοδο των μη εξυπηρετούμενων δανεί-
ων, ενώ οι ίδιες οι τράπεζες έχουν κάνει 
προβλέψεις μόνο για το ένα τρίτο από 
αυτά, με τα υπόλοιπα να παραμένουν 
μετέωρα. Παρά το ότι προσπεράστηκε 
ο σκόπελος του νόμου των εκποιήσε-
ων, που αποτελούσε προαπαιτούμενο 
για τους διεθνείς πιστωτές, παραμένουν 
άλλα δύο σημαντικά εμπόδια. Πρόκει-
ται για το νομοσχέδιο για την πακετοποί-
ηση και πώληση δανείων από τις τρά-
πεζες σε τρίτους. Με αυτήν την πρακτι-
κή η τράπεζα θα εκδίδει ομόλογο (τίτλο), 
το οποίο αντιστοιχεί στις απαιτήσεις που 
έχει σε σχέση με δάνεια που έχει χορη-
γήσει. Με λίγα λόγια, οι δανειολήπτες, 
εφόσον τα δάνειά τους τιτλοποιηθούν, 

δεν θα χρωστάνε πια στην τράπεζα, αλ-
λά στην εταιρεία που εξαγόρασε το ομό-
λογο που αντιστοιχεί στα δάνειά τους. Το 
υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο βρίσκεται 
αυτήν τη στιγμή στη Νομική Υπηρεσία.

Οι «εγκλωβισμένοι» αγοραστές
Το άλλο σημαντικό εμπόδιο είναι αυ-
τό που αφορά τους χιλιάδες εγκλωβι-
σμένος αγοραστές ακινήτων που έχουν 
πληρώσει τα ακίνητά τους, αλλά δεν 
έχουν πάρει τους τίτλους ιδιοκτησίας 
από τους developers. Σε αυτό το θέμα 
είχαμε εξελίξεις αυτήν την εβδομάδα, 

με τη Βουλή να προχωρεί σε απόρριψη 
της αναπομπής του νόμου, με τον οποίο 
αναστέλλονται οι εκποιήσεις των εγκλω-
βισμένων ιδιοκτητών μέχρι το τέλος του 
χρόνου. Στις 3 Σεπτεμβρίου θα συνέλ-
θει εκ νέου η Ολομέλεια, για να συζη-
τήσει το νομοσχέδιο για προστασία των 
εγκλωβισμένων ιδιοκτησιών. Επίσης, 
κλήθηκε η Νομική Υπηρεσία να ολο-
κληρώσει τον νομοτεχνικό έλεγχο των 

σχετικών κανονισμών, οι οποίοι συνδέ-
ονται άμεσα με το νομοσχέδιο. Αξίζει να 
σημειωθεί πως θα δημιουργηθεί υποε-
πιτροπή των κομμάτων, σε μια προσπά-
θεια να βελτιωθεί το νομοσχέδιο. 

Καθυστερούν οι ιδιωτικοποιήσεις
Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρού-
νται και στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων 
ημικρατικών οργανισμών. Ο νόμος που 
θα ρυθμίζει τη λειτουργία των ημικρα-
τικών οργανισμών θα έπρεπε να είχε 
προχωρήσει από τον περασμένο μήνα, 
αλλά ακόμη λόγω αντιδράσεων βρίσκε-
ται για συζήτηση στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών. Από πηγή του 
Υπουργείου Οικονομικών ενημερωθή-
καμε, πάντως, ότι το θέμα εξακολουθεί 
να βρίσκεται εντός χρονοδιαγραμμάτων. 
Δύο είναι οι σημαντικές αποκρατικοποι-
ήσεις. Η πρώτη αφορά τα λιμάνια και η 
δεύτερη τη CYTA.

Όσον αφορά το λιμάνι Λεμεσού, με 
την υπερψήφιση της σχετικής νομοθε-
σίας προχωρούν οι διαδικασίες ανα-
ζήτησης επενδυτικού ενδιαφέροντος. 
Όσον αφορά το λιμάνι Λάρνακος, με-
τά την αποτυχία της Κοινοπραξίας Ζή-
νων θα γίνει νέος σχεδιασμός, όπως 
μας ειπώθηκε. Πάντως, τα αποτελέσμα-
τα μέχρι στιγμής δεν είναι ευνοϊκά για 
τα δημόσια ταμεία, καθώς χρειάστηκαν 
να πληρώσουν σημαντικές αποζημιώ-
σεις, ώστε να συμφωνήσουν οι αχθο-

φόροι να εγκαταλείψουν, για να ανοίξει 
έτσι ουσιαστικά ο δρόμος για την προ-
σέλκυση επενδυτή για τη διάθεση των 
εμπορικών δραστηριοτήτων των λιμα-
νιών. Για τη CYTA, το επόμενο σημαντι-
κό βήμα, σύμφωνα πάντα με το Υπουρ-
γείο Οικονομικών, είναι η προώθηση 
νομοθεσίας για τη σύσταση εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης. Το θέμα θα 
συζητηθεί αυτήν την εβδομάδα μετα-
ξύ των επικεφαλής της Τρόικας και του 
Υπουργού Οικονομικών.

Προχωρεί η μεταρρύθμιση
Πρόβλημα που φαίνεται να επιλύεται 
είναι η μεταρρύθμιση του δημοσίου το-
μέα. Και σε αυτό το θέμα υπήρξαν αυ-
τήν την εβδομάδα εξελίξεις. Κυβέρνηση 
και ΠΑΣΥΔΥ έδωσαν τελικά τα χέρια 
για την εφαρμογή του μεταρρυθμιστι-
κού προγράμματος και του εκσυγχρονι-
σμού της δημόσιας υπηρεσίας, με την ει-
σαγωγή νέων συστημάτων προαγωγής, 
αξιολόγησης και κινητικότητας. Συμφω-
νήθηκε νέο σύστημα προαγωγών, σύγ-
χρονο σύστημα αξιολόγησης και νέο σύ-
στημα κινητικότητας δημοσίων υπάλλη-
λων. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει πα-
ράλληλα τη ρύθμιση του τρόπου από-
δοσης αυξήσεων. Το θέμα θα μπορού-
σε να επιλυθεί πιο νωρίς, αλλά μετά από 
δύο παραιτήσεις επιτρόπων μεταρρυθ-
μίσεων και εκτεταμένες διαβουλεύσεις 
με τις συντεχνίες, η κατάληξη ήταν επι-

τυχής. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του, το 
Υπουργείο Οικονομικών δεν αναμένει 
να υπάρξουν οποιαδήποτε προβλήματα 
με την Τρόικα, τουλάχιστον όσον αφορά 
το δημοσιονομικό κομμάτι.

Το ΓεΣΥ
Τέλος, το ΓεΣΥ είναι ένα από τα θέμα-
τα που εκκρεμούν για την 7η αξιολόγη-
ση. Το ζήτημα «κόλλησε» στην αυτονό-
μηση των νοσοκομείων, ενώ ποικίλλουν 
οι αντιδράσεις σε αρκετούς τομείς. Η πα-
ραίτηση του Υπουργού Υγείας Φίλιππου 
Πατσαλή την περασμένη εβδομάδα δεν 
φαίνεται να αποτελεί την καλύτερη εξέ-
λιξη, καθώς είχε αναλάβει εδώ και και-
ρό την προώθηση του γενικού σχεδίου 
υγείας μέχρι το 2016. Οι ρυθμίσεις για 
το σχέδιο παρουσιάζουν καθυστέρηση 
τουλάχιστον ενός έτους και πρόσφατα το 
Προεδρικό ανέβαλε την έγκριση από το 
Υπουργικό τού νομοσχεδίου για αυτονό-
μηση των νοσοκομείων, λόγω συνδικαλι-
στικών αντιδράσεων. Πάντως το Υπουρ-
γείο Οικονομικών, όσον αφορά την αυτο-
νόμηση των νοσοκομείων, αναφέρει ότι 
αναμένεται να εγκριθεί από το Υπουργι-
κό Συμβούλιο γύρω στο φθινόπωρο η 
σχετική νομοθεσία και πριν από το τέλος 
του έτους θα κατατεθεί στη Βουλή.

Η τελευταία υποχρέωση
Η πηγή του Υπουργείου Οικονομικών 
θεωρεί ότι η αποπληρωμή μέρους ληξι-

   

Η επιτυχής αξιολόγηση θα 
επιτρέψει την αποδέσμευση 
μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, 
προς διευθέτηση του πενταετούς 
ευρωπαϊκού ομολόγου το οποίο 
είχε εκδοθεί το 2010

Οι τροϊκανοί ξανάρχονται
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πρόθεσμου χρέους, ύψους ενός δισεκα-
τομμυρίου ευρώ τον προσεχή Νοέμβριο, 
πρόκειται για την τελευταία σημαντική 
υποχρέωση πιστωτικού χαρακτήρα αφού, 
όπως υποστηρίζουν, έχουν φροντίσει οι 
πράξεις δανεισμού το 2016 και 2017 να 
είναι διαχειρίσιμες. Για το ληξιπρόθεσμο 
χρέος του Νοεμβρίου, ωστόσο, επιβάλλε-
ται να ενισχυθεί σημαντικά η ρευστότητά 
και προς αυτήν την κατεύθυνση μας ευ-
νοεί το γεγονός ότι, για τη συγκεκριμένη 
δανειακή υποχρέωση, προβλέπεται ανα-
χρηματοδότηση από τον ΕSM. 

Κατάρτηση προϋπολογισμού
Η Τρόικα θα αναχωρήσει από την Κύ-
προ στις 24 Ιουλίου, οπότε θα κορυφω-
θούν οι διεργασίες κατάρτισης του προ-
ϋπολογισμού του 2016, ο οποίος αναμέ-
νεται να είναι ο τελευταίος μνημονιακός 
προϋπολογισμός. Οι κυβερνώντες τονί-
ζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋ-
πολογισμού θα το εκτελέσουν εκτός μνη-
μονιακής περιόδου, αφού τον Μάρτιο 
του 2016 η Κύπρος, καλώς εχόντων των 
πραγμάτων, εξέρχεται του μνημονίου. 

«Επηρεαζόμαστε από Ελλάδα»
Με αλλεπάλληλες επαφές στο Υπουρ-
γείο Οικονομικών, τη Γενική Διεύθυν-
ση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και το 
Υπουργείο Εργασίας, οι διεθνείς δανει-
στές μας έπιασαν δουλειά για την έβδο-
μη κατά σειράν αξιολόγηση του κυπρι-

ακού προγράμματος. Συγκεκριμένα την 
Τρίτη, οι τεχνοκράτες της Τρόικας ενη-
μερώθηκαν λεπτομερώς για τα θέματα 
του τουρισμού, με τα στοιχεία να παρου-
σιάζονται προς το παρόν ενθαρρυντικά. 
Την ίδια ημέρα, είχαν συνάντηση με τον 
Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύ-
πρου (ΣΕΛΚ), για συζήτηση για το θέμα 
των υπηρεσιών. Στη συζήτηση αναφέρ-
θηκε στους τεχνοκράτες ότι ο τομέας των 
υπηρεσιών παραμένει σταθερά δυνατός, 
όμως εκφράστηκε ο προβληματισμός για 
την κατάσταση στην Ελλάδα. Σε σχέση με 
τις επιπτώσεις στην οικονομία από το ελ-
ληνικό ζήτημα, ο Γενικός Διευθυντής του 
ΣΕΛΚ Κυριάκος Ιορδάνου είπε ότι «πολ-
λά απ’ όσα διαδραματίζονται στην Ελλά-
δα θα μας επηρεάσουν», προσθέτοντας, 
ωστόσο, ότι «σε αρκετούς τομείς πλέον 
δεν έχουμε άμεση διασύνδεση και εν-
δεχομένως να αποτελέσει και μία ευκαι-
ρία προσέλκυσης πρόσθετων επενδύσε-
ων και πρόσθετων εταιρειών, οι οποίες 
για διάφορους λόγους να αποφασίσουν 
να μετακινηθούν από την Ελλάδα σε άλ-
λους πιο σταθερούς οικονομικούς προο-
ρισμούς». Ερωτηθείς, κατά πόσον υπήρ-
ξε μετακίνηση εταιρειών από την Ελλάδα 
στην Κύπρο, ο κ. Ιορδάνου είπε: «Φαίνε-
ται ότι ξεκίνησε να υπάρχει».

«Ράλι» επαφών
Την Τετάρτη, το κλιμάκιο της Τρόικας εί-
χε επαφές με την Προεδρία της Δημο-

κρατίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για 
τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα και 
τη μεταρρύθμιση της δημοσιονομικής 
διαχείρισης. Παράλληλα, στη Γενική Δι-
εύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
Συντονισμού και Ανάπτυξης συζήτησαν 
θέματα του τομέα των ακινήτων. Την Πέ-
μπτη, κλιμάκιο της Τρόικας συζήτησε στο 
Υπουργείο Οικονομικών εργασιακά θέ-
ματα, ενώ σε παράλληλη συνάντηση άλ-
λο κλιμάκιο των δανειστών είχε συνάντη-
ση με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ενώ 
σε άλλη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα 
πολιτικής αεροπορίας. Παράλληλα, συ-
ζητήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών 
φορολογικά θέματα και θέματα έκδοσης 
τίτλων ιδιοκτησίας, τα οποία σχετίζονται 
και με το νομοσχέδιο για τους «εγκλωβι-
σμένους» ιδιοκτήτες ακινήτων. Στην Κε-
ντρική Τράπεζα, στις 10.00 το πρωί, οι τε-
χνοκράτες της Τρόικας θα συναντηθούν 
με τους επικεφαλής του Συνεργατισμού. 
Σε άλλη επαφή στην Κεντρική Τράπε-
ζα, είχαν συνάντηση με εκπροσώπους 
του Υπουργείου Οικονομικών, την Έφο-
ρο Ασφαλιστικών Εταιρειών και τον Δι-
ευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων, κατά την οποία συζήτησαν θέ-
ματα που αφορούν τα ταμεία προνοίας. 
Οι τεχνοκράτες της Τρόικας συναντήθη-
καν, επίσης, στην Κεντρική Τράπεζα με 
τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο Παύ-
λο Ιωάννου, ενώ είχαν συνάντηση είχαν 
και με ΚΕΒΕ και ΟΕΒ.

Η κατάθεση στη Βουλή του νομο-
σχεδίου για τον απεγκλωβισμό αγο-
ραστών υποθηκευμένων ακινήτων 
χωρίς τίτλο αποτελεί για το Επιστη-
μονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύ-
πρου ένα σημαντικό βήμα προς τη 
σωστή κατεύθυνση, που θα πρέπει 
να στηριχθεί από όλους τους εμπλε-
κόμενους. Το νομοσχέδιο που κατέ-
θεσε το Υπουργείο Εσωτερικών ει-
σάγει καινοτόμες πρόνοιες και εί-
ναι αρκούντως ισορροπημένο, προ-
σφέροντας μια, υπό τις περιστάσεις, 
βέλτιστη λύση στο πολύ μεγάλο και 
πολύπλοκο πρόβλημα του εγκλωβι-
σμού αγοραστών υποθηκευμένων 
ακινήτων. Πλέον, το Κράτος, ως ο 
θεματοφύλακας του απλού πολίτη, 
αναλαμβάνει τις ευθύνες που του 
αναλογούν και επιχειρεί να κόψει 
τον άλυτο γόρδιο δεσμό που είχε 
δημιουργηθεί. Με την ψήφιση του 
νομοσχέδιου επιχειρείται η επίλυση 
μίας υπάρχουσας στρέβλωσης και 

απονέμεται δικαιοσύνη. Παράλλη-
λα, κατανέμονται τα βάρη της λαν-
θασμένης πρακτικής του παρελθό-
ντος των διπλο-υποθηκεύσεων και 
της ανεξέλεγκτης και μη εποπτευ-
όμενης παραχώρησης δανείων σε 
αυτούς που έχουν την κυρίαρχη ευ-
θύνη και αποκαθιστάται, εν μέρει, η 
εμπιστοσύνη της αγοράς όπως και 
των ξένων αγοραστών. Το ΕΤΕΚ πι-
στεύει ότι η λύση που προτείνει το 
νομοσχέδιο θα ωφελήσει την κα-
τασκευαστική βιομηχανία αλλά και 
την οικονομία γενικότερα, κυρίως 
μέσω της αποκατάστασης της εμπι-
στοσύνης στον κλάδο αλλά και διά 
μέσου της ένταξης της Δημοκρατί-
ας στο πρόγραμμα ποσοτικής χα-
λάρωσης της ΕΚΤ. Ως εκ τούτου 
θα πρέπει η μελέτη του νομοσχεδί-
ου αλλά και η διαδικασία ψήφισής 
του να κινηθεί με ταχείς ρυθμούς, 
μακριά από «υστερόβουλες» καθυ-
στερήσεις. 

Η PwC Κύπρου ανακοινώνει τον δι-
ορισμό τριών νέων Συνεταίρων από 
την 1η Ιουλίου 2015, ως ακολού-
θως: Βασίλειος Γ. Βραχίμης, Ελε-
γκτικές & Συμβουλευτικές Υπηρε-
σίες, Βαρνάβας Ν. Νικολάου, Υπη-
ρεσίες Έμμεσης Φορολογίας, Χρί-
στος Σ. Χαραλαμπίδης, Συμβουλευ-
τικές Φορολογικές Υπηρεσίες. Ο Βα-
σίλειος Γ. Βραχίμης αποφοίτησε από 
το University of Manchester και ερ-
γάζεται στην PwC τα τελευταία 17 
χρόνια, κατέχοντας σημαντικές θέ-
σεις στον οργανισμό τόσο στην Κύ-
προ, όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Είναι CFA Charterholder, Fellow του 
Institute of Chartered Accountants 
in England and Wales (ICAEW) και 
ειδικεύεται στην παροχή συμβου-
λευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών 
στον τραπεζικό τομέα και στις χρη-
ματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ο Βαρ-
νάβας Ν. Νικολάου είναι απόφοιτος 
του τμήματος Χημικής Μηχανολο-
γίας του Imperial College London. 
Εντάχθηκε στο δυναμικό της PwC 
Αγγλίας στο Λονδίνο το 2000 και 
έγινε μέλος της ομάδας της PwC Κύ-

πρου και του Institute of Chartered 
Accountants in England and Wales 
(ICAEW) το 2003. Ειδικεύεται σε θέ-
ματα έμμεσης φορολογίας και στην 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσι-
ών, κυρίως σε πολυεθνικές εταιρείες 
οι οποίες δραστηριοποιούνται στον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών υπη-
ρεσιών, των ακινήτων, στη διαχείριση 
επενδύσεων και κεφαλαίων, στις διε-
θνείς συναλλαγές και στα διασυνορι-
ακά έργα. Ο Χρίστος Σ. Χαραλαμπί-
δης αποφοίτησε από το University 
of California έχοντας ολοκληρώσει 
τις σπουδές του στον τομέα των Οι-
κονομικών. Εντάχθηκε στο δυναμικό 
της PwC το 1999, και από το 2002 εί-
ναι μέλος του Institute of Chartered 
Accountants in England and Wales 
(ICAEW). Εξειδικεύεται σε θέματα 
εγχώριου και διεθνούς φορολογικού 
σχεδιασμού σε εταιρείες που δρα-
στηριοποιούνται στην Κύπρο καθώς 
και σε πολυεθνικές εταιρείες με ερ-
γασίες στους τομείς των χρηματοοι-
κονομικών υπηρεσιών, της ενέργει-
ας, των πρώτων υλών, των ακινήτων 
και του λιανικού εμπορίου.

ΕΤΕΚ για εγκλωβισμένους σγοραστές  

PwC Κύπρου  

Sunrise Gardens Hotel  

Ισορροπημένο το νομοσχέδιο

Νέοι Συνέταιροι

Νέο πολυτελές ξενοδοχείο στον Πρωταρά
Ο Όμιλος Sunrise Hotels, συνεχί-
ζοντας τις σημαντικές επενδύσεις 
στο τουριστικό προϊόν του Πρω-
ταρά, προχώρησε στη δημιουργία 
του νέου πολυτελούς ξενοδοχείου 
Sunrise Gardens Hotel. Το ξενο-
δοχείο λειτούργησε τον περασμέ-
νο Μάιο και αποτελεί την τέταρ-
τη ξενοδοχειακή μονάδα του Ομί-
λου. Πρόκειται για ένα σύγχρονο 
ξενοδοχείο υψηλών προδιαγραφών, 
που βρίσκεται μόλις 200 μέτρα από 
την πανέμορφη παραλία «Sunrise» 
και αποτελεί το μεγαλύτερο κατα-
σκευαστικό έργο που υλοποιή-
θηκε στην επαρχία Αμμοχώστου 
τον τελευταίο χρόνο. Παρέχοντας 
προηγμένες υπηρεσίες, το Sunrise 
Gardens είναι φτιαγμένο για να δώ-

σει νέα πνοή στο τουριστικό προ-
ϊόν της περιοχής, προσελκύοντας 
περισσότερους ποιοτικούς τουρί-
στες και έχει δημιουργήσει περισ-
σότερες από 30 νέες θέσεις εργασί-
ας, σε μια δύσκολη περίοδο για τη 
χώρα μας. Διαθέτει 102 διπλά δω-
μάτια, 24 δωμάτια ιδανικά για οικο-
γένειες, τέσσερεις σουίτες, δύο εστι-
ατόρια, δύο μπαρ, τρεις εξωτερικές 
πισίνες και γυμναστήριο ενώ προ-
σφέρει, μεταξύ άλλων, πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων για παιδιά, δωρεάν 
wi-fi σε όλους τους χώρους του και 
άλλες σημαντικές ανέσεις. Ο Όμι-
λος Sunrise Hotels διαθέτει επίσης 
τα ξενοδοχεία Sunrise Pearl Hotel 
and Spa, Sunrise Beach Hotel και 
Brilliant Hotel Apartments.

Οι τροϊκανοί ξανάρχονται
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Κ
υβέρνηση και ΠΑΣΥΔΥ 
έδωσαν αυτήν την εβδομά-
δα τα χέρια για την εφαρ-
μογή του μεταρρυθμιστι-
κού προγράμματος και του 

εκσυγχρονισμού της δημόσιας υπηρε-
σίας, με την εισαγωγή νέων συστημάτων 
προαγωγής, αξιολόγησης και κινητικό-
τητας. Ο Υφυπουργός παρά τω Προέ-
δρω Κωνσταντίνος Πετρίδης, μετά τη συ-
νάντηση της Μεικτής Επιτροπής Προ-
σωπικού (ΜΕΠ), έκανε λόγο για «ιστο-
ρική ημέρα για τη δημόσια διοίκηση», 
συμφωνήθηκε νέο σύστημα προαγω-
γών, σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης 
και νέο σύστημα κινητικότητας δημοσί-
ων υπάλληλων. Από την πλευρά του, ο 
ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ ανέφερε ότι «θέση μας 
ήταν πάντα ότι μέσα από ένα διάλογο κα-
λόπιστο μπορούν να βρεθούν λύσεις σε 
όλα τα προβλήματα, ιδιαίτερα οι λογικοί 
άνθρωποι μπορούν να βρουν λύσεις». 
Είναι ένα βήμα προς την ομαλότητα, εί-
πε ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ 
Γλαύκος Χατζηπέτρου, σημειώνοντας ότι 
«στέλνουμε ένα μήνυμα ότι αρχίσαμε να 
λειτουργούμε διαφορετικά». 

«Συνεχής διαβούλευση»
Ο κ. Πετρίδης διαβεβαίωσε, παράλλη-
λα, ότι «θα υπάρξει μια συνεχής διαβού-
λευση για μια καλύτερη δημόσια υπη-
ρεσία». «Μετά από εντατικό διάλογο, ο 
οποίος δεν διήρκεσε πάρα πολύ καιρό 
γιατί υπήρχε καλή θέληση και από τις 
δύο πλευρές, έχουμε φτάσει σε μια δρα-
στική συμφωνία όσον αφορά τη μεταρ-
ρύθμιση με την ΠΑΣΥΔΥ», ανέφερε. Η 
συμφωνία, είπε, «αφορά θέματα που συ-
ζητούνταν στην Κύπρο για δεκαετίες, χω-
ρίς να έχουν γίνει οι κατάλληλες τομές». 
Έχει συμφωνηθεί, πρόσθεσε, «η εισαγω-
γή ενός νέου συστήματος προαγωγών, 
με αντικειμενικά κριτήρια, με την εισα-
γωγή γραπτών εξετάσεων, με μοριοδό-
τηση». Έχει συμφωνηθεί, είπε, «κάτι άλ-
λο το οποίο συνεζητείτο εδώ και πάρα 
πολλά χρόνια, ένα σύγχρονο σύστημα 
αξιολόγησης, το οποίο θα κρίνει βάσει 
ποσοστώσεων την επίδοση των δημοσί-
ων υπαλλήλων». Έχει συμφωνηθεί, πρό-
σθεσε, «ένα νέο σύστημα κινητικότητας 
που θα βοηθήσει τη δημόσια υπηρεσία 
να καλύπτει τις ανάγκες με έναν ευέλι-
κτο τρόπο, εκεί όπου προκύπτουν». Έχει 
συμφωνηθεί, συμπλήρωσε, «ένα νέο σύ-
στημα προαγωγών το οποίο θα αμείβει 
την αξία. Όλα αυτά έγιναν γιατί μπορέ-
σαμε να μιλήσουμε σε ένα εποικοδομη-
τικό κλίμα με τη συντεχνία των δημόσι-
ων υπαλλήλων της Κύπρου», σημείωσε. 

Τέλος στο πελατειακό κράτος
Παράλληλα, είπε, «με τον νέο τρόπο λει-
τουργίας της Επιτροπής Δημόσιας Υπη-
ρεσίας, που θα είναι η εποπτική Αρχή 
για να εφαρμόζει το σύστημα εξετάσε-
ων και προαγωγών, όπως αυτό έχει δι-
αμορφωθεί, πιστεύω πως όταν εφαρμο-
στεί αυτό το σύστημα, θα τεθεί ένα ορι-
στικό τέλος σε οποιαδήποτε προοπτι-
κή είχε το πελατειακό κράτος στην Κύ-
προ». Η πρόταση της Κυβέρνησης, ανέ-
φερε ο κ. Πετρίδης, είναι να εφαρμοστεί 
το νέο σύστημα την 1/1/2017, εκτιμώ-
ντας ότι χρειάζεται περίπου ένας με ενά-
μισης χρόνος για να κτιστεί αυτό το νέο 

σύστημα και να αλλάξει ο τρόπος λει-
τουργίας της ΕΔΥ. «Πιστεύω ότι γρήγο-
ρα, την 1/1/2017, θα είμαστε σε θέση να 
το εφαρμόσουμε».

Το κρατικό μισθολόγιο
Ο Υφυπουργός Παρά Τω Προέδρω συ-
νέχισε λέγοντας ότι συζητήθηκε επίσης 
η πρόταση της Κυβέρνησης για το κρα-
τικό μισθολόγιο. «Όλοι ξέρουμε ότι λόγω 
της κρίσης το κρατικό μισθολόγιο έχει 
παγώσει μέχρι τις 31/12/2016», υπεν-
θύμισε. Θέση της Κυβέρνησης, ανέφερε, 
«ήταν ότι μετά από αυτήν την περίοδο 
θα πρέπει να εξευρεθεί ένας τρόπος, ού-
τως ώστε η αύξηση συνολικά του κρατι-
κού μισθολογίου να γίνεται λελογισμέ-
να, όχι αυθαίρετα και πάντοτε λαμβάνο-

ντας υπ’ όψιν τις ανάγκες της οικονομί-
ας, γιατί αλλιώς θα υπήρχε ο κίνδυνος 
είτε να καταφεύγουμε σε αύξηση συνε-
χόμενη του δανεισμού, είτε να αναγκα-
στούμε να επιβάλλουμε επιπλέον φο-
ρολογίες». Αυτή η Κυβέρνηση, διαβε-
βαίωσε, «δεν έχει στόχευση την αύξηση 
ούτε του χρέους, ούτε των φορολογιών, 
αλλά τη συνετή δημοσιονομική πολιτι-
κή». Αντιλαμβάνομαι, πρόσθεσε, «ότι η 
συντεχνία έχει κάποιες επιφυλάξεις, τις 
οποίες θα συζητήσει σε δικό της επίπε-
δο». Είπε ότι για το θέμα της συμφωνίας 
θα προχωρήσει σε λεπτομερή δημοσιο-
γραφική διάσκεψη τις επόμενες εβδομά-
δες, αφού φύγουν τα κλιμάκια της Τρό-
ικας από την Κύπρο. Για το κρατικό μι-
σθολόγιο ανέφερε ότι δεν θα υπεισέλθει 
σε περαιτέρω λεπτομέρειες, γιατί οι συ-
ζητήσεις συνεχίζονται, προσθέτοντας ότι 

για το θέμα έγινε συνάντηση σήμερα και 
με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛ-
ΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ.

Μνημονιακή υποχρέωση
Απαντώντας σε ερώτηση, αν η Τρόικα 
συμφωνεί με τη συμφωνία, ο κ. Πετρί-
δης ανέφερε ότι «υπήρχε μνημονιακή 
υποχρέωση γι’ αλλαγή ενός συστήμα-
τος, το οποίο δεν χρειαζόταν η Τρόικα 
για να ξέρουμε ότι αυτό το σύστημα είχε 
πολλά ευάλωτα σημεία και χρειαζόταν 
εκσυγχρονισμό». Δεν ήταν, σημείωσε, 
«απαίτηση της Τρόικας μόνο, είναι και 
στο προεκλογικό πρόγραμμα του Προ-
έδρου και στο πρόγραμμα διακυβέρνη-
σης του Προέδρου ο εκσυγχρονισμός 
της δημόσιας υπηρεσίας». Αλλά, πρό-
σθεσε, «είναι μια καθολική απαίτηση της 
κοινωνίας, ήταν μια απαίτηση και των 
πολιτικών κομμάτων με τα οποία έχω 
διαβουλευθεί το προηγούμενο διάστη-
μα. Οι προτάσεις όμως της Κυβέρνησης, 
όπως έχουν διαμορφωθεί, είναι ιδιοκτη-
σία της Κυβέρνησης», είπε, προσθέτο-
ντας ότι «όλο το προηγούμενο διάστημα 
δουλέψαμε από την αρχή, με πείσμα, με 
επιστημονισμό και καταρτίσαμε τις δικές 
μας προτάσεις, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και 
τις ευαισθησίες των δημοσίων υπαλλή-
λων και τα χαρακτηριστικά της κυπρια-
κής κοινωνίας και δημόσιας υπηρεσίας, 
για να έχουμε την ιδιοκτησία των δικών 
μας των μεταρρυθμίσεων», είπε.

«Θα έχει κόστος»
Σε ερώτηση για το κόστος, αναγνώρισε 
ότι «θα έχει κάποιο κόστος η μεταρρύθ-
μιση για να κτιστεί ένα νέο σύστημα. Αυ-
τά όμως τα λεφτά θα πρέπει να δοθούν, 
πρόσθεσε, «για να μπορέσει η δημόσια 
υπηρεσία μέσω αυτού του νέου συστή-
ματος να γίνει και πιο αποτελεσματική 
και πιο δίκαιη, και να εξυπηρετεί καλύ-
τερα τον πολίτη. Αυτή είναι η ουσία της 
δημόσιας υπηρεσίας, αυτό προσπαθεί 
να κάνει, η δημόσια υπηρεσία έχει πά-

ρα πολλούς καλούς δημόσιους υπαλ-
λήλους που πρέπει να τους δώσουμε 
τα εφόδια να συνεχίσουν με τον πιο πα-
ραγωγικό τρόπο να προσφέρουν», είπε.

Η συζήτηση για το συνταξιοδοτικό
Σε ό,τι αφορά το κρατικό μισθολόγιο, ο 
κ. Πετρίδης διαβεβαίωσε ότι «θέλουμε 
να επανέλθουμε το συντομότερο δυνα-
τόν στην ομαλότητα». Με την κατάθε-
ση αυτού του νομοσχεδίου στη Βουλή, 
είπε, «θεωρούμε ότι τίθεται ένα οριστι-
κό τέρμα όσον αφορά την όποια συζή-
τηση για το συνταξιοδοτικό, πιστεύουμε 
ότι έχει μεταρρυθμιστεί το συνταξιοδοτι-
κό». Πρόσθεσε, ακόμη, ότι «θα κατατεθεί 
και πρόταση ξεπαγώματος της πληρω-
μής των θέσεων προαγωγής», δηλαδή, 
διευκρίνισε, «γίνονται κάποιες προαγω-
γές να πληρώνονται αυτές οι θέσεις, γιατί 
θέλουμε να επανέλθουμε στην ομαλότη-
τα το συντομότερο δυνατόν». Όλη αυτή η 
μεταρρύθμιση και της δημοσιονομικής 
χροιάς με το κρατικό μισθολόγιο, αλλά 
και των διαρθρωτικών αλλαγών, ανέ-
φερε, είναι στο πλαίσιο ότι «στεκόμαστε 
στα πόδια μας, θέλουμε να βγούμε πιο 
γρήγορα από το Μνημόνιο, αλλά για να 
βγούμε πιο γρήγορα από το Μνημόνιο 
θέλουμε να έχουμε το πλαίσιο για να μη 
χρειαστούμε ξανά τη βοήθεια τρίτων».

Συνεχίζεται ο διάλογος
Από την πλευρά του, ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ 
ανέφερε ότι «θέση μας ήταν πάντα ότι μέ-
σα από ένα διάλογο καλόπιστο μπορούν 
να βρεθούν λύσεις σε όλα τα προβλήμα-
τα, ιδιαίτερα οι λογικοί άνθρωποι μπο-
ρούν να βρουν λύσεις. Το θέμα της κινη-
τικότητας των δημοσίων υπαλλήλων, το 
θέμα των προαγωγών, δεν είναι ένα απλό 
θέμα, είναι δύσκολο, επηρεάζει συμφέ-
ροντα, επηρεάζει υπαλλήλους, αλλά βο-
ηθάει και στην εμπέδωση της αξιοκρα-
τίας», είπε. Πράγματι, αναγνώρισε, «έγινε 
μια εξαίρετη δουλειά από πλευράς όσων 
ήταν στη διαπραγμάτευση». Όσον αφο-

ρά αυτό, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η 
Κύπρος σύμφωνα με το Διεθνές Γρα-
φείο Εργασίας εθεωρείτο «πρότυπο χώ-
ρας στην οποία λειτουργεί ο κοινωνικός 
διάλογος». Τα πολλά προβλήματα, πρό-
σθεσε, «μας έκαναν να το ξεχάσουμε».

Το παράπονο
«Η θέση μας ήταν πάντοτε θέση ευ-
θύνης», διαβεβαίωσε, προσθέτοντας ότι 
«διαφωνήσαμε σε κάποια μέτρα, ιδι-
αίτερα στις σωρευτικές περικοπές, αλ-
λά νομίζω συμφωνείτε μαζί μου ότι δεν 
έχουν παρατηρηθεί οι κινητοποιήσεις, 
οι απεργίες που είδαμε να συμβαίνουν 
σε άλλες χώρες και τούτο βοήθησε στο 
να έρθουμε σε ομαλότητα πολύ πιο γρή-
γορα απ’ ό,τι υπολόγιζαν όλοι». Η έγνοια 
μας, πρόσθεσε, «ήταν να επανέλθου-
με σε ομαλότητα και όπως είπε και ο 
Υπουργός σήμερα, είναι ένα βήμα προς 
την ομαλότητα: Στέλνουμε ένα μήνυμα 
ότι αρχίσαμε να λειτουργούμε διαφορε-
τικά». Ο κ. Χατζηπέτρου εξέφρασε και 
το παράπονο πως για μεγάλο διάστημα 
«οι δημόσιοι υπάλληλοι ήταν στο στό-
χαστρο όλων», προσθέτοντας ότι «τού-
το ήταν άδικο, γιατί οι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι είχαν τεράστια συνεισφορά στην 
πρόοδο και την ευημερία αυτού του τό-
που». Το πιο σημαντικό όμως, σύμφωνα 
με τον ίδιο, είναι ότι «σταματά η αναφο-
ρά σε φορολόγηση του εφάπαξ σε μειώ-
σεις, που οδήγησε πολλούς δημόσιους 
υπαλλήλους πρόωρα στην αφυπηρέ-
τηση». Πολλοί έφυγαν με παράπονο εί-
χαν στερηθεί της ευκαιρίας να προσφέ-
ρουν, πρόσθεσε. Ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ δι-
αβεβαίωσε, παράλληλα, ότι «θα υπάρξει 
μια συνεχής διαβούλευση για μια κα-
λύτερη δημόσια υπηρεσία. Περιθώρια 
βελτίωσης υπάρχουν πάντοτε. Η δημό-
σια υπηρεσία είναι ένας ζωντανός οργα-
νισμός, που πρέπει συνεχώς να βελτιώ-
νεται για την εξυπηρέτηση πρώτιστα του 
Κύπριου πολίτη, που είναι υποχρέωση 
των δημοσίων υπαλλήλων.

Σε νέα εποχή η δημόσια υπηρεσία
Κυβέρνηση και ΠΑΣΥΔΥ  Τα βρήκαν και προχωρούν στην εισαγωγή νέων συστημάτων προαγωγής, αξιολόγησης και κινητικότητας

   

Σε ό,τι αφορά το κρατικό 
μισθολόγιο, ο κ. Πετρίδης 
διαβεβαίωσε ότι «θέλουμε να 
επανέλθουμε το συντομότερο 
δυνατόν στην ομαλότητα»
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Ελέγχεται από τις Αρχές των ΗΠΑ για δωροδοκία

Smartphone… από τα παλιά!

Για δωροδοκία και νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομη δραστηριό-
τητα ελέγχεται από τις αμερικανικές 
τραπεζικές Αρχές η γερμανική τρά-
πεζα Deutsche Bank, σύμφωνα με 
δημοσίευμα των Financial Times. 
Ειδικότερα, οι αμερικανικές εποπτι-
κές Αρχές πραγματοποιούν ενδελε-
χή έρευνα προκειμένου να διαπι-
στωθεί εάν συγκεκριμένα στελέχη 
της Deutsche Bank στη Μόσχα ενε-
πλάκησαν σε υπόθεση δωροδοκί-
ας και ξεπλύματος βρόμικου χρή-

ματος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, 
η γερμανική τράπεζα ερευνάται για 
συναλλαγές ύψους 6 δισ. δολαρίων 
με Ρώσους επιχειρηματίες. Σημειώ-
νεται ότι τον Ιούνιο, η διοίκηση της 
τράπεζας είχε αναγγείλει την έναρξη 
εσωτερικής έρευνας για την υπόθε-
ση, θέτοντας σε διαθεσιμότητα αρκε-
τά τραπεζικά στελέχη, τα οποία εργά-
ζονται στα ρωσικά υποκαταστήματα. 
Στην έρευνα των αμερικανικών Αρ-
χών επικουρεί και η γερμανική επο-
πτική Αρχή Bafin.

Η θρυλική Commodore έζη-
σε τη δόξα της στα 80s με το 8-bit 
Commodore 64 και έπαψε να υπάρ-
χει το 1994, ωστόσο, το σήμα κα-
τατεθέν εξακολουθεί να ζει μέ-
χρι σήμερα και ανήκει πλέον σε 
μια νέα εταιρεία που ονομάζεται 
Commodore Business Machines Ltd. 
Το πρώτο προϊόν αυτής; Ένα Android 
smartphone! Το Commodore 
PET είναι ένα upper mid-range 
smartphone με αξιόλογα τεχνι-
κά χαρακτηριστικά, σχετικά προσι-
τή τιμή και με «κερασάκι στην τούρ-
τα» τούς δύο προεγκατεστημένους 
emulators VICE C64 και Uae4All2-
SDL Amiga, που δίνουν πρόσβαση 
σε όλα τα retro παιχνίδια των Amiga 
και Commodore. Θα κυκλοφορήσει 
σύντομα στην Ευρώπη με τις τιμές να 

κυμαίνονται κοντά στα €270 για τα 
2GB/16GB και €330 για την έκδοση 
3GB/32GB.
•Οθόνη 5.5” Full HD (1920 x 1080) 
με επικάλυψη Gorilla Glass 3
•Επεξεργαστής 64bit octa-core 
MediaTek 1.7GHz
•Επεξεργαστής γραφικών ARM 
Mali T760 GPU
•Μνήμη RAM 2GB/3GB
•Αποθηκευτικός χώρος 16GB/32GB 
(επέκταση με microSD) + 32GB 
microSD
•Κάμερα 13MP f/2.0
•Εμπρόσθια κάμερα 8MP
•dualSIM
•WiFi, Bluetooth, GPS, 4G lTE
•Λειτουργικό σύστημα Android 5.1 
Lollipop
•Μπαταρία 3000mAh

Δεν είναι δουλειά της Μεγάλης Βρε-
τανίας να σώσει μια χώρα της Ευρω-
ζώνης, τόνισε σε δηλώσεις του ο Πρω-
θυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου 
Ντέιβιντ Κάμερον, την Τετάρτη. Οι δη-
λώσεις του κ. Κάμερον έγιναν με αφορ-
μή τη φημολογία για έκτακτη χρημα-
τοδότηση της Ελλάδας για να καλύψει 
τις άμεσες χρηματοδοτικές της ανάγκες 
από πόρους της Ε.Ε. των 28 και όχι μό-

νον των 19 χωρών που συμμετέχουν 
στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα με δηλώ-
σεις της εκπροσώπου του Πρωθυπουρ-
γού, «ήμασταν πάντοτε σαφείς ως προς 
το ότι οι Βρετανοί φορολογούμενοι δεν 
θα χρησιμοποιηθούν για τη χορήγηση 
βοήθειας για μία συμφωνία Ευρωζώ-
νης -Ελλάδας και ότι κατά συνέπεια αυ-
τό δεν μπορεί να ισχύσει». Ο Βρετανός 
Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης 

θετικά για τη διαπίστωση του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου ότι το ελληνι-
κό χρέος χρειάζεται απομείωση. Εκτός 
της Μεγάλης Βρετανίας, στη χρήση πό-
ρων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης 
(EFSM) για τη χρηματοδότηση-γέφυρα 
προς την Ελλάδα αντιτίθεται και η Τσε-
χία, μία ακόμη χώρα της Ε.Ε. που δεν 
συμμετέχει στη ζώνη του ευρώ.

Σχέδια για λανσάρισμα των Windows 
10 στις 29 Ιουλίου με παγκόσμιους 
εορτασμούς, με κοινές ενέργειες με χι-
λιάδες λιανοπωλητές κάνει η Microsoft. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρεί-
ας, στα σχέδια περιλαμβάνονται εκδη-
λώσεις σε όλα τα επίσημα σημεία πώ-
λησης της Microsoft, μια παγκόσμια 
διαφημιστική εκστρατεία, καθώς και 
μια νέα πολυετή πρωτοβουλία που τι-
μά τους ανθρώπους και τους οργανι-
σμούς που προσπαθούν να κάνουν τη 
διαφορά στον κόσμο μας.  «Διαθέσιμα 
για πρώτη φορά ως δωρεάν αναβάθ-
μιση, τα Windows 10 προσφέρουν μια 
γρήγορη και γνώριμη εμπειρία που εί-
ναι ακόμα πιο ασφαλής και επικαιρο-
ποιημένη. Διαθέτοντας νέες καινοτο-
μίες όπως το Cortana, Microsoft Edge, 
και ενσωμάτωση Xbox, τα Windows 
10 είναι τα καλύτερα Windows που 
υπήρξαν ποτέ», αναφέρει η ανακοίνω-
ση.  Σημειώνεται πως, «τα Windows 
10 δημιουργήθηκαν ώστε να είναι πιο 
ανθρώπινα. Είμαστε ενθουσιασμένοι 
που γιορτάζουμε το λανσάρισμα των 
Windows 10 με τους οπαδούς μας», 
δήλωσε ο Yusuf Mehdi, εταιρικός 
αντιπρόεδρος του τμήματος Μάρκε-
τινγκ των Windows και Συσκευών της 
Microsoft. «Θα τιμήσουμε τους ανθρώ-

πους και τους οργανισμούς που εξελίσ-
σουν τον κόσμο καθημερνά, βοηθώντας 
τους να κάνουν ακόμα περισσότερα στις 
δικές τους κοινότητες». Όπως σημειώ-
νεται, οι οπαδοί των Windows βοήθη-
σαν στη διαμόρφωση των Windows 
10, με πέντε εκ. Windows Insiders να 
προσφέρουν σημαντική ανατροφοδό-
τηση. Οι Windows Insiders θα είναι 
οι πρώτοι που θα λάβουν τα Windows 
10 και προσκαλούνται να συμμετέχουν 

στους εορτασμούς των Windows 10 σε 
13 πόλεις ανά το παγκόσμιο, στις οποί-
ες περιλαμβάνονται το Σίδνεϊ, το Πεκί-
νο, το Τόκιο, το Σάο Πάολο, το Λονδίνο, 
το Βερολίνο, η Μαδρίτη, η Σιγκαπού-
ρη, το Γιοχάνεσμπουργκ, το Ναϊρόμπι, 
το Νέο Δελχί, το Ντουμπάι και η Νέα 
Υόρκη. Στους εορτασμούς θα προσφέ-
ρονται βιωματικά demos, ψυχαγωγία 
και ευκαιρίες να γνωρίσει ο κόσμος την 
ομάδα των Windows.

Ντέιβιντ Κάμερον  

Windows 10  

«Δεν είναι δουλειά μας να σώσουμε την Ελλάδα»

Παγκόσμιο λανσάρισμα με εορτασμούς στις 29 Ιουλίου
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